
Bejelentések fogadása 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, mint 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság 

elkötelezett a működésévebe vetett közbizalom növelése iránt.  

A korrupció elleni küzdelem, a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének 

erősítése közös ügyünk. Alapvető társadalmi igény, hogy a Társaságnál végzett 

tevékenységeket ellátó munkatársaink feladataikat magas erkölcsi mérce szerint 

kötelességtudattal, magas szakmai színvonalon, felelősséggel, pártatlanul, előítéletektől és 

befolyástól mentes módon lássák el.  

Az előírásoktól eltérő magatartás, a jogellenes vagy szakmaisággal ellentétes szolgáltatás, a 

személyes érdekek érvényesítése ellentétes az STKH NKft. alapvető értékeivel, ezért a Társaság 

vezetősége határozottan fellép ezen normák megszegőivel szemben. 

STKH NKft. a közbizalom erősítése érdekében a szervezeti integritást sértő események és az 

etikai normasértések észlelése esetén a bejelentések megtételére és fogadására az alábbi 

lehetőségeket teremti meg: 

❖ Írásban, postai úton a 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz. címen Dr. Németh Eszter 

megfelelési tanácsadó nevére címezve tehető bejelentés. A borítékra kérjük írják rá: 

„Integritás bejelentés” tárgyat. 

 

❖ Elektronikus formában az integritas@stkh.hu címen tehető bejelentés az 1. számú melléklet 

kitöltésével. 

 

❖ Szóbeli bejelentések fogadása 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz alatti címen történik.  

Kérjük, időpontot szíveskedjenek egyeztetni a fenti megjelölt e-mail címen, vagy a  +36 99 

505 790 telefonszámon.  

 

Az STKH NKft.  ügyfelei, partnerei, munkatársai az integritás és/vagy etikai vétség tárgyában a 

bejelentést a fenti módokon tehetik meg, ha integritási (korrupciós) korrupciós kockázatról, 

jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésnek lehetőségéről (pl. hivatali vesztegetés 

gyanúja, befolyással üzérkedés gyanúja stb.), illetve a Társaság munkatársával szemben etikai 

szempontból méltatlan magatartásról van információjuk. 

A korrupcióval szembeni fellépés és értékalapú szervezeti működés általános követelményei 

által prevenciós céllal megfogalmazott beavatkozások nagyban hozzájárulnak a szervezeti 

integritás erősítéséhez.  

Adatvédelem szempontjából az alábbiakról tájékoztatom: 

Az elektronikus úton történő bejelentés céljából küld levelet az integritas@stkh.hu email címre, 

ebben az esetben az Ön által megküldött üzenet alapján Társaságunknál (adatkezelő) 

adatainak kezelése történik. Az eredményes kapcsolatfelvétel érdekében a Bejelentő lapon 

megjelölt adatok megadása szükséges, azonban ez az Ön döntésén múlik. 

Az STKH NKft.  az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy jár el, hogy a bejelentő 

jogos érdeke ne sérüljön. A Társaság garantálja, hogy bejelentőt nem érheti hátrány a 

bejelentés megtétele miatt kivéve, ha megállapítást nyer, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt 

el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy 

szabálysértést követ el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okoz.   

 

Sopron, 2020. október 1. 
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1.sz. melléklet 

BEJELENTŐ LAP 
 

*Ügyiratszám: 

   Ügyintéző: 

 

Tárgy: 

Mellékletek: 

Beérkezés ideje: 

(*a Társaság tölti ki) 

Bejelentő neve:   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

**Bejelentő címe:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

**Elérhetősége (telefon, e-mail):  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

**(opcionálisan megadható, lásd a tájékoztatót) 

Bejelentés részletes leírása:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Bemutatott dokumentumok jegyzéke (Kérjük csatolja elektronikusan bejelentéséhez a 

dokumentumokat):  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása: 

Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését?   igen / nem 

Hozzájárul-e személyes adatainak továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett 

eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére?   igen / nem 

 

A tájékoztatást milyen módon kéri: telefon / e-mail-ben / szóban / hivatalos levélben 

 

Az STKH NKft. tájékoztatta a bejelentőt az Őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. 

Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése megalapozottnak bizonyult illetve a 

bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei 

megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen. A Bejelentő személyes adatainak kezeléséről szóló 

tájékoztatást kapott. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást! 

 

Kelt: ………………………….     ………………………………………..  

        Bejelentő aláírása      

 

Bejelentés javasolt minősítése:***( integritás tanácsadó tölti ki)   

Panasz / közérdekű bejelentés / korrupciógyanús eset / szabálytalanság 

 Megjegyzés: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Kelt: ………………………………………    ………………………………………….

       STKH NKft. megfelelési tanácsadó aláírása 


